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Torsdag 24 oktober
En kväll i ljusets tecken 
24 okt kl. 11–20, Sölvesborgs stad 
Välkommen till en stämningsfull kväll 
med mysig shopping och happenings. 
Stadens fantastiska handlare håller 
öppet till kl. 20.

Tillsammans lyser vi upp  
Ask & Embla 
24 okt kl. 18-20, Stortorget 
Förskolebarn i Sölvesborgs kommun 
har tillverkat lyktor som tänds runt Ask 
& Embla. Under Kulturkalasets reste-
rande dagar finns lyktorna att beskåda 
på Sölvesborgs bibliotek.  
Arr: Sölvesborgs kommun

Roma – öppen filmvisning 
24 okt kl. 16 och kl. 19, Scala bio 
Ett levande och känsloladdat porträtt 
av familjeproblem och samhällsklasser 
mot bakgrund av 1970-talets politiska 
omvälvningar.  
Arr: Sölvesborgs Filmstudio

Max – pjäsen om bollen, bilen & 
lampan 
24 okt kl. 10 och kl. 11.30 
Sölvesborg bibliotek 
Föreställning med Teater Sagohuset. 
Föranmälan på 0456-81 68 52 eller till 
maria.nilsson@solvesborg.se 
Arr: Sölvesborgs kommun

Lördag 26 oktober
Rockklassiker 
26 okt, kl. 16, Bokelundsskolans aula 
Lyssna till musikskolans elever när de 
framför våra mest kända rockklassiker. 
Arr: Sölvesborgs Musikskola

Nostalgia 
26 okt kl. 20–01, Pub Brödtjyven 
Entré 120: -. Inga förköpsbiljetter. 
Arr: Pub Brödtjyven, Hamnsilosen

Manufaktur – workshop 
24 okt kl. 13–16, Slottslängorna

Vill du vara med och förverkliga 
en levande vävstol i Sölvesborg? 
Manufaktur är en textil workshop 
och en konstnärlig aktion som 
skapas och genomförs av den 
polska konstnären Julita Wójcik 
tillsammans med dig som besö-
kare. Symboliskt kommer mattan 
att väva samman olika grupper av 
människor. Arr: Konst i Blekinge, 
Slöjd i Blekinge, Kulturcentrum 
Ronneby, Region Blekinge och 
Sölvesborgs kommun. 

Foto i denna broschyr  
Framsida: Thomas Fredriksson 
Övriga bilder: Pär Johansson, Frida Nilsson, 
Adnan Idrees, Camilla Sedenberg, Pixabay.
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Tralala om helvetet vi kallar livet  
26 okt kl. 19, Hörviks bygdegård  
En vänskaplig komedi om Livet som 
ibland kan kännas hopplöst och motigt. 
Som att inget går ens väg. Allting bara 
jävlas helt enkelt. Entré: Vuxen 200 kr, 
ungdom under 18 år 180 kr. Köp biljett 
på medborgarkontoret, 0456-81 61 81. 
Arr: Hörvik-Krokås Hembygdsförening 
i samarbete med Vuxenskolan 

Söndag 27 oktober
Äppelcafé 
27 okt, kl. 14–16, Vita Boden Nogersund 
Pris 50 kr. Vi serverar kaffe och hem-
bakat med äppeltema och bakar in en 
och annan skröna. Har du en skröna 
att dela med dig av hör av dig till Anke, 
0735-14 75 99.  
Arr: Nogersunds hembygdsförening

Öppen ateljé, Camilla Nilsson Design 
27 okt, kl. 12-16, Målarev. 12 
Gamla Tivoli, Sölvesborg 
Camilla Nilsson Design öppnar upp sin 
ateljé! Utställning av måleri & inred-
ningsdesign. Arr: Camilla Nilsson

”Sagolikt” – i bild och musik 
27 okt, kl. 18-19, S:t Nicolai kyrka 
Entré: 50 kr för icke medlemmar. 
Pianisten Daniel Beskow och mezzo-
sopranen Josefine Andersson presen-
terar musik och bilder, inspirerat av 
Daniels gammelmormor Elsa Beskows 
sagor. Arr: Kammarmusikföreningen

Medeltidens Sölvesborg:  
borgen, kyrkan, karmelitklostret 
och S:t Enevald 
27 okt kl. 13, Sölvesborgs museum 
Entré 30 kr. Barn under 15 år gratis. 
Fil.mag. Hans Milton visar samt berät-
tar om fornminnesföreningens många 
unika utgrävningsfynd från slottets och 
stadens medeltida historia. Arr: Sölves-
borgs och Listers fornminnesförening

Top Gun – utebio 
26 okt kl. 19, Stortorget

Spendera din lördagskväll på ett 
annorunda och mysigt sätt! Kom 
till torget i höstmörkret och njut av 
filmklassikern Top Gun. Överrask-
ningar väntar på torget både före 
och efter filmen! Glöm inte varma 
kläder och en stol att sitta på.  
Arr: Sölvesborgs kommun

En vänskaplig 
komedi
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Måndag 28 oktober
Lagom läskiga Halloweensagor 
28 okt kl. 10, Hälleviks bibliotek 
Sagostund, för barn i åldern 3-5 år. 
Anmälan: Biblioteket, 0456-81 68 52 
eller maria.nilsson@solvesborg.se 
Arr: Sölvesborgs kommun

Pyssel i Hälleviks Fiskemuseum 
28 okt kl. 12-14, Fiskemuseet 
Fri entré.  
Arr: Facklan Hembygdsförening

Tumult i Trollvärlden 
28 okt kl. 13, Nakterhuset 
Fri entré. Teaterföreställning – fyra 
stortroll vänder upp och ner på världen 
i begär av makt. Vad händer när kungen 
dör och trollen inte lyckas enas om en 
uppföljare? Från 5 år och uppåt  
OBS! Begränsat antal biljetter.  
Biljettbokning:  
www.riksteatern.se/solvesborg eller på 
Medborgarkontoret. Arr: Sölvesborgs 
Riksteaterförening och Nakterhuset

Trädgårdsodling – kvinnorrörelsen 
28 okt, kl. 18, Sölvesborgs bibliotek 
Fri entré. Välkommen till en föreläsning 
om trädgårdsodlingens roll inom förra 
sekelskiftets kvinnorörelse – och hur 
trädgårdsyrket lyftes fram som mycket 
lämpligt för kvinnor. Arr: Sölvesborgs 
kommun i samarbete med föreningen 
Norden, PRO och SPF.

Stadsbildens förändring 
28 okt, kl. 18, Nakterhuset 
Fri entré. Välkommen till en intressant 
föreläsning av Percy Persson, ämnet 
för kvällen är: rivningar och byggnatio-
ner som förändrat stadsbilden i Sölves-
borg. Arr: Varvshistoriska föreningen

Tisdag 29 oktober
Pyssel i Hälleviks Fiskemuseum 
29 okt kl. 12-14, Fiskemuseet 
Fri entré. Arr: Facklan Hembygdsförening 

Halloweendisco 
29 okt, kl. 18-19.30 
Hälleviks Hembygdsgård 
Entré 20: -. Stort godisregn utlovas 
under kvällen. Kom gärna utklädd! 
Arr: Facklan Hembygdsförening

Musikquiz med Sölvesborgs musikår 
29 okt, kl. 19, Musicum 
Fri entré. Musikquiztävling som passar 
både barn och vuxna. Arr: Sölvesborgs 
Musikkår

Woodland 
28 okt, kl. 18.30,  
Församlingshemmet Sölvesborg 
Entré inkl. kaffe 50: -. Lundväxter, sock-
blommor och andra ”rara” växter. Ulf Sill 
guidar oss genom sin fantastiska trädgård. 
Arr: Sölvesborgs Trädgårdsförening
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Onsdag 30 oktober
Emma Nordenstams bästa barnlåtar 
30 okt kl. 13, Sölvesborgs bibliotek 
Fri entré. Grammisvinnaren Emma 
Nordenstam kommer till Sölvesborgs 
bibliotek med två kompisar och sin 
bästa barnmusik! Obehindrat kastas 
besökaren mellan olika musikstilar 
som afrobeat, funk, jangle-indie och 
power-pop medan ensemblen reder ut 
frågor som, vill gurkor och tomater bli 
uppätna? Arr: Sölvesborgs kommun

Gården och släkten 
30 okober kl. 16-19 
Sölvesborgs bibliotek 
Ta reda på mer om din historia.  
Sölvesborgs Släktforskarförening 
handleder dig som vill forska om din 
släkt eller platsen du bor på.  
Arr: Släktforskarföreningen

Kulturmingel med kulturpris 2019 
30 okt kl. 18, Listers Härads Tingshus  
Träffa Sölvesborgs kulturpristagare 
genom tiderna, lyssna till fin musik och 
fira årets pristagare!  
Arr: Sölvesborgs kommun

Sjöfartsstaden Sölvesborg 
30 okt kl. 18.30, Sölvesborgs bibliotek 
En spännande föreläsning om Sjöfarts-
staden Sölvesborg med dess kaptens-
villor, fartygshändelser, personer och 
hus. Arr: Sölvesborgs kommun och 
föreläsare Anders Nilsson

Torsdag 31 oktober
Lagom läskiga Halloweensagor 
31 okt kl. 10, Mjällby bibliotek 
Mysig sagostund för barn 3-5 år.  
Anmälan: Biblioteket, 0456-81 68 52 
eller maria.nilsson@solvesborg.se.  
Arr: Sölvesborgs kommun

Kapellcafé 
31 okt kl. 10-16, Kyrkogårdskapellet 
Arr: Sölvesborgs församling

Orden & Tonerna 
Patric Eghammar och Unit 
29 okt kl. 17.30,  
Sölvesborgs bibliotek 
Fri entré. Välkommen till en intim, 
akustisk spelning med författaren 
och musikern som drabbades svårt 
av en hjärtinfarkt – reflektionen 
kan du lyssna till denna musikkväll! 
Arr: Sölvesborgs kommun och 
Musik i Blekinge.

Woodland 
28 okt, kl. 18.30,  
Församlingshemmet Sölvesborg 
Entré inkl. kaffe 50: -. Lundväxter, sock-
blommor och andra ”rara” växter. Ulf Sill 
guidar oss genom sin fantastiska trädgård. 
Arr: Sölvesborgs Trädgårdsförening
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Väsenvandring 
31 okt kl. 17, Sölvesborgs Slottspark 
Entréavgift: Vuxna 40 kr, barn 3-16 år 
20 kr, barn 0-3 år gratis. OBS! Biljetter 
säljs på Medborgarkontoret, biljetts-
läpp 7 okt. Följ med på en spännande 
väsenvandring i Sölvesborgs Slotts-
park, du möter allt från tomtar till troll 
och vildvittror. Korvförsäljning, lotteri 
och spel för barn m.m. Arr: Sölvesborgs 
kommun, Omsorgsförvaltningen

Väsenmarknad 
31 okt kl. 17-19, Sölvesborgs Slottspark 
Fri entré. Välkommern till Väsenmark-
naden i Sölvesborgs slottsområde 
där det säljs hantverk som tillverkats 
inom Sölvesborgs kommuns dagliga 
verksamhet. Arr: Sölvesborgs kommun, 
Omsorgsförvaltningen

Kura Skymning 
31 okt kl. 18.30, Sölvesborgs bibliotek 
Fri entré. Har du hört berättelser om 
övernaturliga väsen och händelser på 
havet? Ingemar Lönnbom, folktrosam-
lare och BLT:s kulturredaktör, berättar 
ur sin och andras samlingar och hoppas 
att just du vill komma och berätta dina 
historier. Arr: Sölvesborgs kommun.

Vad har vi gjort sista 100 åren 
31 okt kl. 17.30  
Rumäniens konsulat, Tredenborgsv. 16 
En spännande informerande doku-
mentär som ger en överblick av viktiga 
evenemang i Rumänien integrerat i 
europeisk kontext. Fika ingår. 
IVG Film & Media Bukarest  
Arr: Kultur Utan Gränser

Fredag 1 november
Små Troll i tur och retur-verkstan 
1 nov kl. 10-12, Sölvesborgs bibliotek 
Pyssla småtroll i textil, material och 
handledare finns på plats. Arr: Slöjd i 
Blekinge och Sölvesborgs kommun

Kapellcafé 
1 nov kl. 10-16, Kyrkogårdskapellet 
Arr: Sölvesborgs församling

Gravsmyckningscafé 
1 nov kl. 10–16 
Gammalstorps församlingshem  
Arr: Sölvesborgs församling

Stumfilm – Nosferatu från 1922 
31 okt kl 18, Scala bio 
Stumfilmspianisten Edward von Past 
berättar om och spelar till stumfilm 
– en fantastisk symbios mellan film, 
rytm, publik och musik. Unikt tillfälle! 
Arr: Sölvesborgs kommun, Scala bio
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Jazz Seven 
31 okt kl. 20, Sölvesborgs golfkrog 
Entré: 50 kr för medlemmar, 100 kr 
för övriga. Konsert med orkestern 
”Jazz Seven”. Lokala musikprofiler 
förstärks med Jerker Lindström, en 
av landets främsta tenorsaxofonister. 
Arr: Blue Note

Lördag 2 november

Stadens 72 skönheter och andra 
sölvesborgare 
2 nov kl. 13, Sölvesborgs museum 
Entré 30 kr. Barn under 15 år gratis. 
Fil.mag. Hans Milton berättar utifrån 
fornminnesföreningens rika samlingar 
om människor och miljöer i Sölvesborg 
under 1800-talet. Arr: Sölvesborgs och 
Listers fornminnesförening

Öppen ateljé, Camilla Nilsson Design 
2 nov kl. 11-15 
Målarevägen 12, Sölvesborg (G. Tivoli) 
Öppen ateljé, måleri & inredningsdesign. 
Arr: Camilla Nilsson Design

Minnesgudstjänst 
2 nov kl.  15, Slottskyrkogården

Cry Wolf 
2 nov kl. 18, Restaurang Blåregn 
Finger pickin’ blues, country and 
beyond... Gitarrist, låtskrivare och 
sångare spelar egna låtar och andra  
favoriter inspirerade av den amerikan-
ska södern och de vidsträckta slätterna. 
Boka gärna bord!  
Arr: Restaurang Blåregn

Kalaskonsert! 
1 nov kl. 19, Slottslängorna 
Entré: 100 kr, köps vid entrén. 
Sölvesborgs Körsällskap bjuder 
på skön körsång tillsammans med 
solister och instrumentalister.  
Arr: Sölvesborgs Körsällskap

OBS! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.  
Kulturkalasets program uppdateras kontinuerligt på:

www.solvesborg.se/kulturkalas
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Fritancupen 
Fredag 25 okt, kl. 17-22 
Idrottshallens A-hall 
Kostnad 50 kr/lag 
Äntligen är det dags för årets Fritan-
cup! Vi spelar 5-mannafotboll, både kil-
lar och tjejer är givetvis välkomna! Från 
åk. 6 - gymnasiet. Publik välkomnas 
också – cafeterian är öppen under hela 
Fritancupen. För mer info, kontakta 
Fritidsgårdarna.

Heldag med Äventyrsgruppen 
Måndag 28 okt, Hemlig ort 
Häng med på en heldag med Äventyrs-
gruppen på hemlig ort. Är du intresserad 
av att vara med i Äventyrsgruppen? 
Kontakta någon av fritidsledarna på 
Skofabriken eller Fritan. Från åk. 4

Pumpaverkstad och halloweenbak 
Tisdag 29 okt, kl. 15-21 
Fritidsgården i Mjällby och Skofabriken 
i Sölvesborg 
Gratis

Spökrunda – årets läskigaste kväll! 
Onsdag 30 okt, kl. 18-20 
Samling i Bokelundskolans källare 
Gratis. Vågar du gå vår spökrunda i den 
mörkaste och mest hemsökta skogen i 

Blekinge? Vi samlas i Bokelund- 
skolans källare (arkivet) klockan 18. Vi 
bjuder på kokta tarmar, friterade spind-
lar, zombiekakor, fårblod och massa 
annat gott.

Laserdome/biljardgolf och shopping 
Torsdag 31 okt kl. 10-15 
Kristianstad 
Anmälan: 200 kr (transport,  
Laserdome och Biljardgolf ingår) 
Anmälan till Fritidsgårdarna senast 
24/10.

Bad i Valjeviken 
Fredag 1 nov kl. 16-18.30 
Victoriabadet, Valjeviken 
Gratis 
Vi möts utanför simhallen kl. 15.45, 
ingen föranmälan krävs – du behöver 
bara dyka upp. För åk. 4-6.

Skräckfilm på Scala 
Fredag 1 nov kl. 21, Scala bio 
Kostnad 50 kr, biljetten köps  
på Fritidsgårdarna 
Följ med Fritidsgårdarna på en biokväll, 
självklart blir det en skräckfilm!  
Anmälan till fritidsgårdarna, först till 
kvarn! Från åk. 7 och uppåt.

Fritidsgårdarnas 
Kulturlovsprogram
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Älskar du att dansa? Katerina  
Troitskays från Ryssland är världs-
känd i dansvärlden, nu kommer hon 
till Dancezone i Sölvesborg!

Till sin hjälp har hon med sig Elma 
Kaljanac från Urban Dance Warehouse 
i Malmö. För att medverka bör du ha 
dansvana och ha fyllt minst 12 år.  
Arr: Dancezone

2 nov kl. 12-13, Balkaton  
2 nov kl 13-14, Dancehall 
2 nov kl 14.30-15.30 Afrofusion
För mer information, anmälan och priser 
solvesborg.se/kulturkalas

Dansa!
På tal om mat
2 nov, kl. 15 
Gamla SE-banken, Stortorget

Fri entré. Välkomna till, På tal om 
mat, ett seminarium  med fokus på 
lokalproducerad mat. Här ska det 
provsmakas! Lokala producenter vi-
sar upp sina produkter och berättar 
hur de tar fram råvaror på ett sätt 
som bevarar de naturliga smakäm-
nena, vilket leder till godare och 
mer näringsriktig mat. Här finner du 
smakprov från Restaurang Blåregn 
och en liten ”torghandel”, passa på 
att köpa hem råvaror! Johannes 
Holmqvist demonstrerar hur enkelt 
du mjölksyrar grönsaker, en nästan 
bortglömd färdighet i våra dagar. 
Arr: Kulturföreningen Fritt spelrum

På Trekvart! 
Kom till SE-bankens gamla 
lokal vid Stortorget och njut 
av musik, poesi, berättelser 
och mycket mer!  
Arr: Johannes Holmquist.

Lördag 26 okt kl. 17.30 Olof 
Eriksson - Höstkänning och 
kl. 18.00 Johannes Holm-
qvist – Under Skördemånen 
Söndag 27 okt Kl. 16.30 
Anders Malcolmsson – Min 
melodi. Sånger från min egen 
penna 

Måndag 28 okt kl. 16.00 Leif 
och Ann-Kristin Thuresson – 
Visor till kärleken och hösten 
Tisdag 29 okt kl. 14.00 Vis-
poeten Torsten Anbro – För 
din skull. Kåseri, recitation 
och musik kring Nils Ferlin 
Onsdag 30 okt kl. 16.30 
Bernt Wyöni – Svensk vismix 
i höstrusket. Gura, stämband 
och trynorgel utlovas. 
Torsdag 31 okt kl. 17.00 Pe-
ter Bengtsson och Johannes 
Holmqvist – Tjoflöjt och 
strängaspel. Instrument-

makarna Peter Bengtsson 
och Johannes Holmquist 
berättar och spelar på allt 
från gitarr till benflöjt och 
säckpipa 
Fredag 1 nov kl. 18.00 Rolf 
Hiller – Vägar utan slut 
Lördag 2 nov kl. 11.30 Gun 
Persson, Tobias Theander, 
Ylva Hörvin och Johannes 
Holmqvist - Visor och verser, 
bilder och berättelser från 
Listerlandet till Vietnam.
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Sjöfartsstaden Sölvesborg med dess 
kaptensvillor, fartygshändelser, per-
soner och hus 
24 okt - 2 nov, Sölvesborgs Bibliotek 

Öppet:  Mån-tors kl. 10–19  
  Fre kl. 10–17  
  Lör kl. 10–13
Vernissage torsdagen den 25 
okt kl. 13. En utställning av 
Anders Nilsson.  
Arr: Sölvesborgs kommun och 
Anders Nilsson

Borre museum  
– öppet hus 
1 -2 nov kl. 11-15, 
Borre museum 
Lister Härads tingshus 
Minnet av Sölves-
borgs egna skämt-

tecknare lever kvar – på Borre museum! 
Välkommen att beskåda tusenkonst-
nären Borres skatt av teckningar och 
träfigurer. Arrangör: Kulturföreningen 
Borres Vänner.

Torbjörn Hahne
24 okober-2 nov 
Sölvesborgs Konsthall 
Öppet: 24 okt kl. 16 -20, 
26-27 okt kl. 12–15,  
30 okt kl. 16–18,  
2 nov kl. 12–15
”Brända bilder och 

kroppsformer”. Rakubränd stengodslera 
och glasmålningar.  
Arr: Sölvesborgs Konstförening  
 
Iris Andersson konstutställning 
28 okt–1 nov, Duvans mötesplats 
Fri entré. Kom gärna och lyssna på Iris 
Andersson när hon berättar om sin 
konst och sitt liv, fredag 1 nov kl. 13.30. 
Arr: Sölvesborgs kommun i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Utställning av och med Bengt Lindgren 
samt utställning om Carl Hörvik  
28 okt-3 nov 
Hörvik-Krokås hembygdsgård  
Öppet: 28/10-1/11 kl. 15–19, 2-3/11 kl. 12–17 
Arr: Hörvik-Krokås hembygdsförening

24, 26 okt, 2 nov 
Lokstallarna
Öppet: 24 okt kl. 17–20
  26 okt kl. 10–14
  2 nov kl. 10–14
Under tre dagar väcks de 
gamla lokstallarna till liv, 
och portarna öppnas upp 
för en liten pop up butik! Här 
finner du en utställning och 
försäljning av Frida Nilssons 
fotografier, handstickat, hem-
bakat, blomsterfröer,  
loppisdetaljer, samt en del 
kläder för stora och små.  
Arr: Frida Nilsson

Lokstallarna
pop-up butik
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Utställningar

SKKS — Sölvesborgs  
kvinnliga konstsällskap
24 okt-2 nov, Fd Livlokalen, Stortorget
Öppet: 24 okt kl. 17–20,  
25-26 okt kl. 11–14
31 okt- 2 nov kl. 11–14
Välkommen att beskåda konst i regn-
bågens alla färger i form av måleri, 
fotografi och keramik. Tio procent av 
intäkterna skänks till Pride i Söl-
vesborg. Arr: Sölvesborgs kvinnliga 
konstsällskap och Handelsföreningen 
i Sölvesborg.

Konst i Tjyven
30 okt-2 nov 
Tjyven, Innerhamnens silos
Öppet: Ons-fre 11-18, lör 10-15
Vernissage onsdag 30 okt kl.17
En gemensam konstutställning full av 
nyheter. Videokonst, ljud, skulptur och 
måleri samsas i Sölvesborgs coolaste 
lokal. Arr: Sofia de la Fuente

RE.NUDES 
24 okt kl. 18–20, 26-27 okt kl. 11–14 
1 nov-2 nov kl. 11-15 
Listers Härads Tingshus 
Bakom re.nudes står konstnären 
Linnea, som landat i sin nya kärlek: 
LERAN. Nakna kroppar har länge 
varit en del av motiven i Linneas 
konst. Feminism och kropps- 
positivism är en stor influens, såväl 
lusten att jobba med hållbarhet. 
Linnea får sällskap av fler spännande 
konstnärer i Tingshuset!

Öppen ateljé – Camilla Nilsson 
27 oktober kl. 12-16 
2 november kl. 11-15,  
Målarev. 12, Sölvesborg (G:a Tivoli) 
Måleri & inredningsdesign.  
Utställning – Camilla Nilsson 
24 oktober-3 november 
F.d. SE-bankens skyltfönster, 
Stortorget 11
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Foto: Adnan Idrees

Drag Queen Story Hour
2 november, Nogersunds bygdegård
Kl 13-13.30 för barn ca 3-4 år
Kl 14-14.30 för barn ca 4-7 år

Lady Busty & Miss Shameless är två 
fantastiska Drag Queens som läser 
sagor för barn, där fantasin och sagan 
inte har några normer eller gränser. Här 
får världen vara precis så olik, stor och 
kärleksfull som den faktiskt är. Fri entré. 
Arrangör: Sölvesborgs kommun och 
Nogersunds hembygdsförening.

Emilio Walter – Boogie Woogie 
31 oktober kl. 13.30, Duvans mötesplats 

Fri entré. Lyssna till Boogie Woogie med Emilio Walter 
från Kristianopel i Blekinge. Han älskar att spela Boogie 
Woogie på sitt piano och överraskar gärna publiken med 
sköna lines och ösiga låtar. Arr: Sölvesborgs kommun i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Foto: Camilla Sedenberg


